
 

 

 

 

 

บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีและขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้) 



 
รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอผูถื้อหุน้ บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน)  
 
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั
และหมำยเหตุเร่ืองอ่ืนๆ ของบริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และของเฉพำะบริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั 
(มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบังบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชวิ้ธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมี
ขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ี
มีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินระหว่ำงกำล
ท่ีสอบทำนได ้
 
ข้อสรุป 
 
ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่งบกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่แสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั พรีบิลท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และของเฉพำะบริษทั พรีบิลท์ จ ำกดั (มหำชน)  
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
 
 
 

(นำงสำวสมจินตนำ  พลหิรัญรัตน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  5599 

 
วนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

/สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้) /สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6 463,561,385.61 449,103,128.99 347,426,205.77 221,143,945.77 

     เงินลงทุนชัว่ครำว 7 1,514,425,054.02 1,569,035,600.33 563,784,307.49 1,569,035,600.33 

     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 402,340,744.92 510,605,413.94 328,586,164.77 383,322,048.36 

     เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 9 114,350,220.00 114,350,220.00 900,000,000.00 119,772,500.00 

     รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 10 205,779,042.05 162,829,581.49 205,779,042.05 162,829,581.49 

     ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง 11 197,939,000.00 197,725,000.00 0.00 0.00 

     สินคำ้คงเหลือ 12 112,136,649.60 101,004,203.16 69,954,666.19 61,415,596.87 

     ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 572,602,605.09 526,919,010.88 565,885,482.47 522,933,531.17 

     เงินมดัจ ำ 8,465,838.07 14,892,525.28 8,465,838.07 14,892,525.28 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,591,600,539.36 3,646,464,684.07 2,989,881,706.81 3,055,345,329.27 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 93,743,474.20 94,982,365.33 0.00 0.00 

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 0.00 0.00 786,554,633.75 786,554,633.75 

     เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 15 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 

     ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 16 301,383,848.97 299,768,394.49 49,540,662.03 50,592,140.72 

     ภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำย 20,653,481.30 20,653,614.10 19,104,207.34 19,104,207.34 

     เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผกูพนั 17 163,264,075.00 163,623,375.00 163,264,075.00 163,623,375.00 

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 18 5,691,222.10 5,753,099.70 2,892,007.39 2,851,453.53 

     สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 19 88,290,027.44 86,554,257.15 84,500,247.42 82,954,910.41 

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,110,195.00 6,867,031.45 8,014,495.00 6,771,331.45 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 682,236,324.01 679,302,137.22 1,113,870,327.93 1,112,452,052.20 

รวมสินทรัพย์ 4,273,836,863.37 4,325,766,821.29 4,103,752,034.74 4,167,797,381.47 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สินทรัพย์



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

/สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้) /สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21 1,000,191,935.82 1,005,274,576.53   962,695,815.86 976,626,538.65      

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 211,827,718.99 210,350,770.34      210,470,296.52 209,034,519.34      

     เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง 330,397,190.84 339,967,270.03      330,397,190.84 339,967,270.03      

     เงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง 22 388,138,504.81 577,588,558.30      388,138,504.81 577,588,558.30      

     ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนส ำหรับ
         ผลประโยชน์พนกังำน 23 1,556,824.00 896,549.00 1,321,730.00 635,929.00 

     ภำษีขำยตั้งพกั 20,663,101.13 23,311,091.94 20,663,101.13 23,311,091.94 

     ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 10,086,127.73 2,353,675.68 6,845,658.76 0.00 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,962,861,403.32 2,159,742,491.82 1,920,532,297.92 2,127,163,907.26 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ
         ผลประโยชน์พนกังำน 23 38,621,171.53 37,899,859.00 26,904,656.25 26,443,432.00 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 38,621,171.53 37,899,859.00 26,904,656.25 26,443,432.00 

รวมหนีสิ้น 2,001,482,574.85 2,197,642,350.82 1,947,436,954.17 2,153,607,339.26 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

- 2 -

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น



- 3 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

/สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้) /สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

               หุ้นสำมญั 308,676,462 หุ้น 

                  มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 

          ทุนท่ีออกและช ำระแลว้

               หุ้นสำมญั 308,676,462 หุ้น 

                  มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 

     ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

          ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00 

          ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั - จำกกำร

             ลงทุนในบริษทัยอ่ย 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75 

     ก  ำไรสะสม

          จดัสรรแลว้

               ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 24 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20 

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,640,476,452.25 1,496,229,201.62 1,526,385,059.62 1,384,260,021.26 

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,270,406,473.20 2,126,159,222.57 2,156,315,080.57 2,014,190,042.21 

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 1,947,815.32 1,965,247.90 0.00 0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,272,354,288.52 2,128,124,470.47 2,156,315,080.57 2,014,190,042.21 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,273,836,863.37 4,325,766,821.29 4,103,752,034.74 4,167,797,381.47 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 2561 2560 2561 2560

รำยได้

     รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง 1,117,705,941.72 893,811,000.32 1,117,705,941.72 893,811,000.32 

     รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 98,025,012.89 69,079,180.53 0.00 0.00 

          รวมรำยได้ 1,215,730,954.61 962,890,180.85 1,117,705,941.72 893,811,000.32 

ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงและตน้ทุนขำย

     ตน้ทุนกำรก่อสร้ำง (909,600,834.88) (719,680,041.86) (909,600,834.88) (719,614,062.95)

     ตน้ทุนขำยสินคำ้ (80,681,647.82) (54,676,155.89) 0.00 0.00 

          รวมตน้ทุน (990,282,482.70) (774,356,197.75) (909,600,834.88) (719,614,062.95)

ก ำไรขั้นตน้ 225,448,471.91 188,533,983.10 208,105,106.84 174,196,937.37 

รำยไดอ่ื้น 26 10,011,930.17 5,581,061.79 9,105,571.18 8,440,373.61 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (2,171,711.25) (1,762,430.24) 0.00 0.00 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (54,864,595.95) (58,921,387.97) (43,648,797.81) (48,064,716.02)

หน้ีสงสัยจะสูญ (430,037.34) (298,200.00) 0.00 0.00 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (6,176.75) 0.00 (6,173.66) 0.00 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,238,891.13) 0.00 0.00 0.00 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 176,748,989.66 133,133,026.68 173,555,706.55 134,572,594.96 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 32.1 (32,519,171.61) (26,819,228.91) (31,430,668.19) (26,562,927.46)

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 144,229,818.05 106,313,797.77 142,125,038.36 108,009,667.50 

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 36 0.00 105,557,187.13 0.00 299,999,998.00 

ก ำไรส ำหรับงวด 144,229,818.05 211,870,984.90 142,125,038.36 408,009,665.50 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 144,229,818.05 211,870,984.90 142,125,038.36 408,009,665.50 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



- 2 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 2561 2560 2561 2560

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 144,247,250.63 106,313,794.71 142,125,038.36 108,009,667.50 

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนยกเลิก 0.00 105,556,766.27 0.00 299,999,998.00 

ก ำไรส ำหรับงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 144,247,250.63 211,870,560.98 142,125,038.36 408,009,665.50 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (17,432.58) 3.06 0.00 0.00 

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนยกเลิก 0.00 420.86 0.00 0.00 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวดส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี

     ไม่มีอ  ำนำจควบคุม (17,432.58) 423.92 0.00 0.00 

144,229,818.05 211,870,984.90 142,125,038.36 408,009,665.50 

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 144,247,250.63 211,870,560.98 142,125,038.36 408,009,665.50 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (17,432.58) 423.92 0.00 0.00 

144,229,818.05 211,870,984.90 142,125,038.36 408,009,665.50 

ก ำไรต่อหุ้น

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 0.467 0.344 0.460 0.350

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 0.000 0.342 0.000 0.972

0.467                      0.686                      0.460                      1.322                      

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 308,676,462           308,676,462           308,676,462           308,676,462           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)



บริษทั  พรีบิลท ์ จ  ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม

หมำยเหตุ ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลคำ่ ส่วนเกินมูลคำ่ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ อ ำนำจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

และช ำระแลว้ หุน้สำมญั หุน้สำมญั - จำกกำร จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่

ลงทุนในบริษทัยอ่ย ส ำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,410,031,013.41 2,039,961,034.36 2,980.90 2,039,964,015.26 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

เงินปันผลจ่าย 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2.00) (2.00)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 211,870,560.98 211,870,560.98 423.92 211,870,984.90 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,621,901,574.39 2,251,831,595.34 3,402.82 2,251,834,998.16 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,496,229,201.62 2,126,159,222.57 1,965,247.90 2,128,124,470.47 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 144,247,250.63 144,247,250.63 (17,432.58) 144,229,818.05 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,640,476,452.25 2,270,406,473.20 1,947,815.32 2,272,354,288.52 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

ก ำไรสะสม



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมลูคำ่ ส่วนเกินมลูคำ่ รวมส่วนของ

และช ำระแลว้ หุ้นสำมญั หุ้นสำมญั - จำกกำร จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ลงทุนในบริษทัยอ่ย ส ำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 872,902,950.17 1,502,832,971.12 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

   ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 408,009,665.50 408,009,665.50 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,280,912,615.67 1,910,842,636.62 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,384,260,021.26 2,014,190,042.21 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

   ก  ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 142,125,038.36 142,125,038.36 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,526,385,059.62 2,156,315,080.57 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

ก ำไรสะสม



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

   ก ำไรก่อนภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 176,748,989.66 133,133,026.68 173,555,706.55 134,572,594.96 

   บวก ก ำไรก่อนภำษีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 0.00 124,469,748.85 0.00 299,999,998.00 

   ก  ำไรก่อนภำษี 176,748,989.66 257,602,775.53 173,555,706.55 434,572,592.96 

     รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็น

       เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

         ส่วนแบ่ง(ก ำไร)ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,238,891.13 0.00 0.00 0.00 

         คำ่เส่ือมรำคำ 7,976,078.51 11,100,926.75 4,148,582.39 6,071,560.17 

         สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนตดัจ่ำย 418,077.60 470,957.43 315,646.14 337,290.16 

         หน้ีสงสยัจะสูญ 430,037.34 298,200.00 0.00 0.00 

         รำยไดจ้ำกกำรริบเงินประกนัผลงำน (1,179,494.84) (79,373.12) (1,179,494.84) (79,373.12)

         คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ทรัพยสิ์น-สินทรัพยร์อกำรขำย 0.00 (3,142,905.91) 0.00 0.00 

         (ก ำไร)จำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่หลกัทรัพย์ (3,420,794.87) (2,785,136.52) (2,780,048.34) (2,785,136.52)

         (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 945,572.18 (64,513.21) 1,277,053.58 (3,766.55)

         (ก าไร)จากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 0.00 1,279,388.48 0.00 0.00 

         ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 0.00 106,208.37 0.00 20,484.95 

         ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,668,087.53 1,707,751.45 1,147,025.25 1,101,790.75 

         ตน้ทุนทำงกำรเงิน 6,176.75 160,535.34 6,173.66 0.00 

         เงินปันผลรับ 0.00 0.00 0.00 (299,999,998.00)

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

     ในส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 184,831,620.99 266,654,814.59 176,490,644.39 139,235,444.80 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



 - 2 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

     สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

         ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 107,829,875.96 34,999,789.63 54,731,127.87 29,154,219.94 

         รำยไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช ำระ (42,949,460.56) 155,426,335.45 (42,949,460.56) 155,426,335.45 

         ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง (214,000.00) 119,267,477.61 0.00 0.00 

         สินคำ้คงเหลือ (11,132,446.44) (25,613,544.24) (8,539,069.32) (19,233,860.52)

         สินทรัพยร์อกำรขำย 0.00 152,558.20 0.00 0.00 

         ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน (45,683,594.21) 7,434,117.67 (42,951,951.30) 10,285,405.23 

         เงินมดัจ ำ 6,426,687.21 (7,273,468.98) 6,426,687.21 (8,890,612.29)

         สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (1,243,163.55) 210,836.45 (1,243,163.55) 149,836.45 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

     หน้ีสินด ำเนินงำน เพ่ิมข้ึน(ลดลง)

         เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (7,215,062.29) (70,593,768.00) (16,063,144.37) (81,794,806.83)

         เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 2,656,443.49 7,078,579.41 2,615,272.02 4,700,829.67 

         รำยไดรั้บล่วงหนำ้ตำมสญัญำจะซ้ือจะขำย 0.00 (21,974,693.43) 0.00 0.00 

         ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (286,500.00) (1,153,980.00) 0.00 0.00 

         เงินรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง (9,570,079.19) (237,376,563.58) (9,570,079.19) (237,376,563.58)

         เงินเรียกเกบ็ล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง (189,450,053.49) 89,243,765.58 (189,450,053.49) 89,243,765.58 

         ภำษีขำยตั้งพกั (2,647,990.81) (2,082,844.50) (2,647,990.81) (1,940,315.50)

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน (8,647,722.89) 314,399,411.86 (73,151,181.10) 78,959,678.40 

         จ่ำยดอกเบ้ีย (6,176.75) (2,288,203.30) (6,173.66) 0.00 

         จ่ำยภำษีเงินได้ (26,522,357.05) (26,820,244.30) (26,130,346.44) (23,135,315.64)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (35,176,256.69) 285,290,964.26 (99,287,701.20) 55,824,362.76 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



 - 3 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

         เงินสดจ่ำยจำกกำรให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำร

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 (800,000,000.00) (200,000,000.00)

         เงินสดรับจำกกำรให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำร

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 19,772,500.00 0.00 

         เงินสดจ่ายจากการให้กูย้ืมกบักิจการอ่ืน 0.00 (50,000,000.00) 0.00 (50,000,000.00)

         เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (950,000,000.00) (500,000,000.00) 0.00 (500,000,000.00)

         เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 800,000,000.00 350,000,000.00 800,000,000.00 350,000,000.00 

         เงินลงทุนชัว่ครำวเงินฝำกประจ ำ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 208,031,341.18 (11,615,841.01) 208,031,341.18 (11,615,841.01)

         เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (8,996,516.58) (3,542,842.33) (2,365,691.10) (2,750,366.51)

         เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ์ 596,588.71 60,747.66 128,711.12 0.00 

         เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (356,200.00) (4,500.00) (356,200.00) 0.00 

         เงินฝำกสถำบนักำรเงินมีภำระผกูพนั 359,300.00 16,098,020.85 359,300.00 16,098,020.85 

         เงินสดรับจำกรำยไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 0.00 299,999,998.00 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 49,634,513.31 (199,004,414.83) 225,569,961.20 (98,268,188.67)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

          เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 0.00 (28,714,197.00) 0.00 0.00 

          เงินสดจ่ำยเงินปันผล 0.00 (2.00) 0.00 0.00 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน 0.00 (28,714,199.00) 0.00 0.00 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 14,458,256.62 57,572,350.43 126,282,260.00 (42,443,825.91)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้งวด 449,103,128.99 707,489,688.40 221,143,945.77 519,632,733.95 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวดจำก

       กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 0.00 (220,135,338.22) 0.00 0.00 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 463,561,385.61 544,926,700.61 347,426,205.77 477,188,908.04 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



บริษทั  พรีบิลท ์ จ  ำกดั  (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561

1.  ขอ้มูลทัว่ไป 

บริษทั พรีบิลท ์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2538

และเม่ือวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชน มีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี

ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 503 ชั้นท่ี 1  ถนนบอนดส์ตรีท ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำง

2.  หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน

2.1   เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพ

บญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์("สภำวิชำชีพบญัชี") กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์

ลงวนัท่ี 22 มกรำคม 2544 เร่ืองกำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั

จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้

ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 เร่ืองก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559

งบกำรเงินรวม      และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัฯ    จดัท ำข้ึน    โดยใชเ้กณฑร์ำคำทนุเดิมในกำรวดัมูลค่ำของ

องคป์ระกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน   ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

2.2   กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ กำรประมำณกำร

ในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ    กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี   ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงใน

งบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำร

ไวก้ำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี

            ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี

            ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี      ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทนุท่ี

     คำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจ

     ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)



ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ   ของอำคำรและอุปกรณ์    ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรใหป้ระโยชนแ์ละ

มูลค่ำคงเหลือ  เม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์    และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่ำคงเหลือใหม่ หำกมี

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของ อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทนุจำก

กำรดอ้ยค่ำ   หำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

ในกำรบนัทึก    และวดัมูลค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     ณ   วนัท่ีไดม้ำ     ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั 

ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประเมินประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกอำยกุำรใหป้ระโยชนท่ี์เหลืออยูโ่ดยประมำณ

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

กลุ่มบริษทั จะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทนุทำงภำษีท่ีไม่

ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทั จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ำกผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและขำดทนุนั้น  ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทั  ควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ

กำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเทำ่ใด  โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

            ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชนแ์ละผลประโยชนร์ะยะยำวอ่ืนของพนกังำน

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำน     และตำมโครงกำรผลประโยชนร์ะยะยำวอ่ืนของ

พนกังำน    ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั    ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น  เช่น   

 อตัรำคิดลด  อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้

2.3   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั

ในระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัปรับปรุง   (ปรับปรุง 2560)   จ ำนวนหลำยฉบบั    ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน

 หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561   มำถือปฏิบติั  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ 

ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ   โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและ

อธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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     2.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต

ในระหวำ่งงวด สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบั

ลูกคำ้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   1 มกรำคม 2562   กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้

         มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้  ก  ำหนดหลกักำรส ำคญัเก่ียวกบักำรรับรู้   

รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บเม่ือ

กิจกำรส่งมอบกำรควบคุมสินคำ้หรือบริกำรใหก้บัลูกคำ้ ตำมท่ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนด 5 ขั้นตอน และ

รวมถึงกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15

ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้ มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560)

 เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำ

ถือปฏิบติั

2.5  กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม

นโยบำยกำรบญัชี   และกำรเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั    หลำยขอ้ก ำหนดใหมี้กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมทั้งสินทรัพย ์  และ

หน้ีสินทำงกำรเงิน และไม่ใช่ทำงกำรเงิน

กลุ่มบริษทั      ก  ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรม      กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน

มูลค่ำ   ซ่ึงมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีนยัส ำคญั   รวมถึงกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม   ระดบั 3   และรำยงำน

โดยตรงต่อผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงิน 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ำ    มีกำรทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้  และปรับปรุงกำรวดัมูลค่ำท่ีมีนยัส ำคญัอยำ่งสม ่ำเสมอ

หำกมีกำรใชข้อ้มูลจำกบคุคลท่ีสำมเพ่ือวดัมูลค่ำยติุธรรม    เช่น   รำคำจำกนำยหนำ้หรือกำรตั้งรำคำ กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมิน

หลกัฐำนท่ีไดม้ำจำกบคุคลท่ีสำมท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำ  รวมถึงกำรจดัระดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมวำ่เป็นไป

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งเหมำะสม

ประเด็นปัญหำของกำรวดัมูลค่ำท่ีมีนยัส ำคญัจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของกลุ่มบริษทั  

เม่ือวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน   กลุ่มบริษทั   ไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดใ้หม้ำกท่ีสุด  เทำ่ท่ีจะท ำได้

มูลค่ำยติุธรรมเหล่ำน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมตำมขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำ ดงัน้ี

   ขอ้มูลระดบั 1   เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย  (ไม่ตอ้งปรับปรุง)  ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่ง

  เดียวกนั

Ÿ   ขอ้มูลระดบั 2   เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้ำจำกรำคำ) ถำ้สินทรัพยน์ั้น

                                         หรือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

   ขอ้มูลระดบั 3   เป็นขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสงัเกตได(้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได)้

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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2.5  กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม (ต่อ)

หำกขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์   หรือหน้ีสินถูกจดัประเภทล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ี

แตกต่ำงกนั     กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภำพรวมในระดบัเดียวกนัตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม

ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำสุดท่ีมีนยัส ำคญัส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษทั      รับรู้กำรโอนระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเกิดกำร

โอนขอ้มูล เพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 

   หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 4.7 และขอ้ 7 เงินลงทนุชัว่ครำว 

   หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 34 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

3.  เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม

3.1  ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ำรรวมเฉพำะบริษทั  ซ่ึงบริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) มีอ  ำนำจควบคุมใน

บริษทัเหล่ำนั้น หลงัจำกไดต้ดัยอดคงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นสำระส ำคญัแลว้ โดยบริษทัฯ ไดน้ ำบริษทัยอ่ย

เขำ้มำจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีมีอ  ำนำจควบคุม  

3.2  งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึน    โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงฐำนะกำรเงิน  และผลกำรด ำเนินงำนรวมของ บริษทั   พรีบิลท ์

จ  ำกดั  (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย  เทำ่นั้น  กำรใชข้อ้มูลตำมงบกำรเงินเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น   อำจมีขอ้จ ำกดัดำ้นลกัษณะ

ธุรกิจท่ีค่อนขำ้งแตกต่ำงกนัในบรรดำบริษทัต่ำง ๆ ท่ีน ำงบกำรเงินมำประกอบเป็นงบกำรเงินรวม

3.3  งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และงบกำรเงินบริษทัยอ่ย  

ซ่ึงบริษทั  พรีบิลท ์ จ  ำกดั (มหำชน)  เขำ้ถือหุ้นหรือมีอ ำนำจควบคุมอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในบริษทัยอ่ยดงัน้ี

ช่ือบริษทัยอ่ย ประเภทธุรกิจ

31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

            -  บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ ผลิต / ขำยพ้ืน 99.99 99.99

                   แมททีเรียล จ ำกดั คอนกรีตอดัแรง

            -  บริษทั พรีบิลท ์ โฮลด้ิง จ  ำกดั ลงทนุใน 100.00 100.00

บริษทัอ่ืน

            -  บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั พฒันำอสงัหำ- 99.00 89.99

บจก. พรีบิลท ์โฮลด้ิง ริมทรัพยเ์พ่ือขำย

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
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ควำมสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สีย

บริษทัยอ่ย

อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น

บริษทัยอ่ย

บริษทัยอ่ยของ



3.  เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษทัยอ่ย เป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทัฯ กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัฯ เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน

     ผนัแปร   จำกกำรเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใชอ้  ำนำจเหนือกิจกำรนั้น    ท  ำใหเ้กิดผลกระทบต่อจ ำนวน

     เงินผลตอบแทนของบริษทัฯ   งบกำรเงินของบริษทัยอ่ย  ไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุม  จนถึงวนัท่ีกำร

     ควบคุมส้ินสุดลง

กำรสูญเสียควำมควบคุม

เม่ือบริษทัฯ สูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วน

     ไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น  ก ำไรหรือขำดทนุท่ีเกิดข้ึน

     จำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย   รับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ   ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูไ่ดว้ดัมูลค่ำ

     ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม  ณ  วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม

4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  

     4.1  กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย

               4.1.1  บริษทัฯ      รับรู้รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง       โดยพิจำรณำเม่ือผลงำนกำรก่อสร้ำงตำมสญัญำของบริษทัฯ

                สำมำรถประมำณไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  รำยไดต้ำมสญัญำรับรู้เป็นรำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ  โดยอตัรำส่วน

                ของงำนท่ีท ำเสร็จประมำณโดยวิศวกร    ซ่ึงเป็นกำรพิจำรณำจำกกำรส ำรวจทำงกำยภำพเปรียบเทียบกบัตน้ทนุกำรก่อ

                สร้ำงท่ีเกิดข้ึนจริงของงำนท่ีท ำเสร็จ   จนถึงวนัท่ีตำมงบแสดงฐำนะกำรเงินเทียบกบัประมำณกำรตน้ทนุกำรก่อสร้ำง

                ทั้งส้ิน    กรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่ตน้ทนุทั้งส้ินของโครงกำรเกินกวำ่มูลค่ำ       รำยไดต้ำมสญัญำ  

                กิจกำรจะรับรู้ประมำณกำรขำดทนุดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ   รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่

                ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสญัญำแสดงไวเ้ป็น  "รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ"   ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

                4.1.2  ตน้ทนุกำรก่อสร้ำง ประกอบดว้ย ค่ำวสัดุ ค่ำแรงงำนทำงตรงและค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำง รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง

                4.1.3  บริษทัยอ่ยรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้    และไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระ

                ส ำคญัใหก้บัผูซ้ื้อแลว้

                4.1.4  บริษทัยอ่ยรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยบำ้นพร้อมท่ีดิน  และอำคำรชุดพกัอำศยัเป็นรำยไดท้ั้งจ  ำนวน  เม่ือบริษทัยอ่ย

                ไดโ้อนควำมเส่ียงและผลประโยชนท่ี์มีนยัส ำคญัในทรัพยสิ์นใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

                4.1.5  บริษทัยอ่ยค ำนวณตน้ทนุจำกกำรขำยบำ้นพร้อมท่ีดินและอำคำรชุดพกัอำศยัตำมเกณฑพ้ื์นท่ี และเกณฑร์ำคำขำย

                4.1.6  กลุ่มบริษทั  รับรู้รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั(ต่อ)  

     4.2  เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด

            เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  หมำยถึง   เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทกุประเภทแต่ไม่รวมเงินฝำกประเภทท่ี

     ตอ้งจ่ำยคืนเม่ือส้ินระยะเวลำท่ีก ำหนด และเงินลงทนุระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องซ่ึงมีควำมเส่ียงต่อกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำนอ้ย

     4.3  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

            กลุ่มบริษทั    แสดงลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    ดว้ยยอดสุทธิจำกค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ    และบนัทึกค่ำเผ่ือ

     หน้ีสงสยัจะสูญ  โดยประมำณกำรจำกจ ำนวนหน้ีท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ จ  ำนวนค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ

     ประมำณข้ึนจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีต และตำมสถำนะทำงกำรเงินปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนัท่ีในงบแสดง

     ฐำนะกำรเงิน

     4.4  ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง

            ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง    แสดงดว้ยรำคำทนุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง   หรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ

     แลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำกวำ่  รำคำทนุประกอบดว้ย  ท่ีดิน  ค่ำพฒันำท่ีดิน  ค่ำก่อสร้ำง  ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงกำร

     และดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะหยดุบนัทึกดอกเบ้ียจ่ำยเขำ้มำเป็นตน้ทนุ  เม่ืองำนก่อสร้ำงแลว้เสร็จหรือโครงกำร

     หยดุพฒันำ

     4.5  กำรบนัทึกดอกเบ้ียจ่ำยจำกกำรกูย้มืเป็นตน้ทนุของทรัพยสิ์น

            บริษทัยอ่ย  บนัทึกดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเกิดจำกกำรกูย้มืเพ่ือใชใ้นระหวำ่งกำรพฒันำก่อสร้ำงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุโครงกำร

     ท่ีเก่ียวขอ้ง และจะหยดุบนัทึกเม่ือโครงกำรไดแ้ลว้เสร็จ พร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมวตัถุประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยหรือหยดุชะงกั

     ลง จนกวำ่จะมีกำรด ำเนินกำรพฒันำ/ก่อสร้ำงต่อไป

     4.6  สินคำ้คงเหลือ

            สินคำ้คงเหลือ แสดงในรำคำทนุหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่    รำคำทนุค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อน

     ออกก่อน

     4.7  เงินลงทนุ

            4.7.1  เงินลงทนุในหลกัทรัพยก์องทนุรวมท่ีเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้    แสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม  กลุ่มบริษทั  

                    บนัทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของหลกัทรัพยเ์ป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุ ในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ  

                    ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั    จ  ำหน่ำยหลกัทรัพยเ์พียงบำงส่วน รำคำตำมบญัชีต่อหน่วยท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรหรือ

                    ขำดทนุของเงินลงทนุชนิดเดียวกนั  ค  ำนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั

            4.7.2  มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ และหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย  จะใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทนุ (NAV)  ท่ีประกำศ

                     ณ วนัท่ีรำยงำน
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั(ต่อ)  

            4.7.3  เงินลงทนุในกลุ่มบริษทัในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงไวโ้ดยวิธีรำคำทนุ  (Cost  Method)  หกัดว้ยค่ำเผ่ือกำร

                     ดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ส่วนกำรบนัทึกเงินลงทนุในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียเงินลงทนุในบริษทัร่วม 

                     เป็นเงินลงทนุในกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทนุจนถือวำ่มีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญั     แต่ไม่มีอ  ำนำจเขำ้ไปมีส่วนร่วม

                     ในกำรตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินงำน และไม่ถึงระดบักำรควบคุม

            4.7.4  เงินลงทนุระยะยำวในตรำสำรทนุท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด  ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นเงินลงทนุทัว่ไป  และ

                      แสดงดว้ยรำคำทนุ ปรับยอดดว้ยค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุ (ถำ้มี) 

     4.8  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

            ท่ีดิน  แสดงตำมรำคำทนุ  อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทนุหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม    และค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของ

     สินทรัพย ์(ถำ้มี)

            ท่ีดิน  อำคำรและอุปกรณ์  ของบริษทัยอ่ย "บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล  จ  ำกดั"  ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน

     รวมแสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม  เน่ืองจำกเป็นกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบไุดเ้พ่ือกำรซ้ือเงินลงทนุ 

            กลุ่มบริษทั  ค  ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยท์กุประเภท   โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของ

    สินทรัพยด์งัน้ี 

 จ ำนวนปี

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 20

ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 20

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 3 - 5

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5

หอ้งตวัอยำ่ง 5

ยำนพำหนะ 5

โครงป้ำยโฆณำ 5

อำคำรชัว่ครำวและสินทรัพยป์ระจ ำอ่ืน ๆ 5

            ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม    สินทรัพยป์ระจ ำท่ีมีกำรประเมินรำคำยติุธรรมเพ่ิมของบริษทัยอ่ย     "บริษทั    พีซีเอ็ม

     คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั" เพ่ือใชใ้นกำรซ้ือเงินลงทนุ ไดค้  ำนวณค่ำเส่ือมรำคำใหม่  ส ำหรับอำคำรและอุปกรณ์โดย

     วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนท่ีเหลือ  โดยประมำณของสินทรัพย ์ นบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือเงินลงทนุมำดงัน้ี

จ  ำนวนปี

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 12 - 44

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 14
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

             กลุ่มบริษทั    รวมตน้ทนุท่ีประมำณในเบ้ืองตน้ส ำหรับกำรร้ือ    กำรขนยำ้ยและกำรบรูณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย ์

     ซ่ึงเป็นภำระผกูพนัของกิจกำรเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทนุของท่ีดิน   อำคำร  และอุปกรณ์  และคิดค่ำเส่ือมรำคำ   ส ำหรับ

     ส่วนประกอบของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกนั  เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทนุท่ีมี

     นยัส ำคญั เม่ือเทียบกบัตน้ทนุทั้งหมดของทรัพยสิ์นนั้น  และทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน ์ มูลค่ำคงเหลือและวิธีกำรคิด

     ค่ำเส่ือมรำคำอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทกุส้ินรอบบญัชี  

4.9  กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์

กลุ่มบริษทั   พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินลงทนุและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน

ต่ำงๆ    เม่ือมีขอ้บง่ช้ีวำ่สินทรัพยเ์กิดกำรดอ้ยค่ำ    โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์  หำกมีรำคำ

ต ่ำกวำ่รำคำตำมบญัชีถือวำ่สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ      ซ่ึงจะรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทนุ

เบด็เสร็จ     และกลุ่มบริษทั     จะบนัทึกกลบัรำยกำรจำกกำรดอ้ยค่ำ     ต่อเม่ือมีขอ้บง่ช้ีวำ่กำรดอ้ยค่ำนั้นไม่มีอยูอี่กต่อไป 

หรือยงัมีอยูแ่ต่จะเป็นไปตำมทำงท่ีลดลง  โดยบนัทึกในบญัชี  "รำยไดอ่ื้น"

มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์   หมำยถึง    รำคำขำยสุทธิหรือมูลค่ำจำกกำรใชท้รัพยสิ์น    แลว้แต่รำคำใด

จะสูงกวำ่และจะประมำณจำกสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร  หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี

4.10  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน   ซ่ึงมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ   เช่น   โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  กลุ่มบริษทั   ตดัจ่ำยโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอำยกุำรใชป้ระโยชน ์3-10 ปี 

4.11 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยแสดงดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกวำ่ระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทนุ

ในกำรขำย กลุ่มบริษทั  จดัประเภทสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก)  เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำย  หำก

มูลค่ำตำมบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยมิใช่มำจำกกำรใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป ในกรณีเช่นน้ีสินทรัพย ์ ตอ้งมี

ไวเ้พ่ือขำยในทนัทีในสภำพปัจจุบนั     ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบติักนัทัว่ไปส ำหรับกำรขำยสินทรัพย์

เหล่ำนั้นและกำรขำยตอ้งมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก          ผูบ้ริหำรในระดบัท่ีเหมำะสมตอ้งผกูมดักบั

แผนกำรขำยสินทรัพย ์ (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก)  และกำรขำยดงักล่ำวตอ้งคำดวำ่จะเขำ้เง่ือนไขในกำรรับรู้รำยกำร

เป็นรำยกำรขำยท่ีเสร็จสมบรูณ์ภำยใน 1 ปี นบัจำกวนัท่ีจดัประเภทสินทรัพย์

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย

     4.12  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้

รำยจ่ำยเก่ียวกบัภำษีในรอบระยะเวลำบญัชีประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

4.12.1  ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

กลุ่มบริษทั บนัทึกภำษีเงินไดท่ี้ตอ้งจ่ำยในแต่ละงวด เป็นค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดในงวดนั้น และค ำนวณภำษีเงินได้

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประมวลรัษฎำกร

4.12.2  ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

กลุ่มบริษทั     บนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำว    ระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน  ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน   กบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น  โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบั

ใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

        กลุ่มบริษทั    รับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทกุรำยกำร     แต่รับรู้

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี  รวมทั้งผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้น

จ ำนวนเทำ่ท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่  ท่ีกลุ่มบริษทั  จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ำกผล

แตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น

กลุ่มบริษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทกุวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

และจะปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปค่อนขำ้งแน่วำ่     กลุ่มบริษทั     จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ 

ต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมด หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์

กลุ่มบริษทั    จะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง

กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น

     4.13  กองทนุส ำรองเล้ียงชีพและค่ำใชจ่้ำยพนกังำน

4.13.1  กลุ่มบริษทั รับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสัและเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำย  เม่ือเกิดรำยกำร

4.13.2  กองทนุส ำรองเล้ียงชีพ

กลุ่มบริษทั    จดัใหมี้กองทนุส ำรองเล้ียงชีพ     ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีไดก้  ำหนดกำรจ่ำย

สมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทนุส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และไดรั้บกำรบริหำรโดย

ผูจ้ดักำรกองทนุภำยนอก    กองทนุส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำว    ไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทนุจำกพนกังำนและเงินสมทบจำก

กลุ่มบริษทั  เงินจ่ำยสมทบกองทนุส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำ  

บญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น

4.13.3  ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน

ภำระผกูพนัของกลุ่มบริษทั  เก่ียวกบัผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน ไดบ้นัทึกในงบกำรเงินดว้ย วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้  ซ่ึงค  ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   ภำยใตส้มมติฐำนท่ีกลุ่มบริษทั  ก ำหนดข้ึนอยำ่ง

เหมำะสม

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

ผลก ำไรหรือขำดทนุ  จำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชนพ์นกังำน

หลงัออกจำกงำน จะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

     4.14  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 

ก ำไรต่อหุ้น ท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จเป็นก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน    ซ่ึงค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไรสุทธิ

     ส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั

     4.15  ประมำณกำรทำงบญัชี

กำรจดัท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน      ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณกำร     และตั้งขอ้

     สมมติฐำนบำงประกำร    ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบกำรเงิน  และกำรเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบ

     งบกำรเงิน  ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภำยหลงัอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนเงินท่ีประมำณไว้

     4.16  ประมำณกำรหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทั    จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่     ของกำรเกิดภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำม

     กฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำน   อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต   ภำระผกูพนัดงักล่ำว  คำดวำ่จะส่งผลใหสู้ญเสีย

     ทรัพยำกรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ำยช ำระภำระผกูพนั และจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ

             หำกกลุ่มบริษทั   คำดวำ่จะไดรั้บคืนรำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำมประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมด   หรือบำงส่วนอยำ่งแน่นอน

     กลุ่มบริษทั   จะรับรู้รำยจ่ำยท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกแต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

5.  รำยกำรบญัชีกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

1.  บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั บริษทัยอ่ย

2.  บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั บริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษำยน 2560

3.  บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั

4.  บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั บริษทัร่วมของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั

5.  บริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ำกดั (มหำชน) บริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560

6.  บริษทั บิลท ์ฮำร์ท จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ำกดั (มหำชน)

7.  บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั เป็นผูถื้อหุ้นร่วมกนัในบริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั

โดยมีสดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 50

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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5.  รำยกำรบญัชีกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

            กลุ่มบริษทั   และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีนโยบายการก าหนดราคาดงัน้ี

ลกัษณะรายการคา้ นโยบายการก าหนดราคา

บริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ากดั (มหาชน) ดอกเบ้ียรับ-เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 - 5.00 ต่อปี

ค่าเช่าส านกังาน ตามราคาตลาด

บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จ ากดั ค่าเช่าส านกังาน ตามราคาตลาด

บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ ซ้ือ-ขายสินคา้ ตามราคาตลาด

     แมททีเรียล จ ากดั

บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั ดอกเบ้ียรับ-เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี

บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั ดอกเบ้ียรับ-เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี

บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั ดอกเบ้ียรับ-เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.275 ต่อปี

บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั ดอกเบ้ียรับ-เงินใหกู้ย้มื อตัราร้อยละ MLR ของธนาคารไทยพาณิชย ์

จ  ากดั (มหาชน)

            รายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

  ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

บจก. อีส แอม อาร์ 0.00 0.00 0.00 113,500.00

  เจา้หน้ีการคา้

บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 0.00 0.00 9,240,888.03 20,206,675.27

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั



5.  รำยกำรบญัชีกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

            รายการเคล่ือนไหวส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท )

31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561

  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บจก. พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00

บจก. พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป 14,350,220.00 0.00 0.00 14,350,220.00

รวม 114,350,220.00 0.00 0.00 114,350,220.00

  ดอกเบ้ียคา้งรับ

บจก. พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป 511,712.33 1,485,616.44 (1,997,328.77) 0.00

บจก. พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป 198,550.46 151,267.03 0.00 349,817.49

รวม 710,262.79 1,636,883.47 (1,997,328.77) 349,817.49

(หน่วย : บาท )

31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561

  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บจก. พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00

บจก. พรีบิลท ์โฮลด้ิง 0.00 800,000,000.00 0.00 800,000,000.00

บจก. อีส แอม อาร์ 19,772,500.00 0.00 (19,772,500.00) 0.00

รวม 119,772,500.00 800,000,000.00 (19,772,500.00) 900,000,000.00

  ดอกเบ้ียคา้งรับ

บจก. พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป 511,712.33 1,485,616.44 (1,997,328.77) 0.00

บจก. พรีบิลท ์โฮลด้ิง 197,260.27 1,928,767.12 (767,123.28) 1,358,904.11

บจก. อีส แอม อาร์ 106,175.62 35,753.01 (141,928.63) 0.00

รวม 815,148.22 3,450,136.57 (2,906,380.68) 1,358,904.11

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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5.  รำยกำรบญัชีกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

            รายไดแ้ละรายจ่ายกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีมีสาระส าคญั  ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

     และ 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

  ดอกเบ้ียรับ

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 0.00 2,875,003.56

บจก. พรีบิลท ์โฮลด้ิง 0.00 0.00 1,928,767.12 0.00

บจก. อีส แอม อาร์ 0.00 0.00 35,753.01 0.00

บจก. พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป 151,267.40 0.00 0.00 0.00

บจก. พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป 1,485,616.44 0.00 1,485,616.44 0.00

รวม 1,636,883.84 0.00 3,450,136.57 2,875,003.56

  เงินปันผลรับ

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 0.00 299,999,998.00

  รายไดค้่าเช่าและบริการสาธารณูปโภค

บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 0.00 296,152.14

บจก. บิลท ์ฮาร์ท 0.00 0.00 0.00 29,411.22

รวม 0.00 0.00 0.00 325,563.36

  ซ้ือสินคา้

บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 0.00 0.00 13,694,718.26 30,762,964.30

ณ   วนัท่ี   8 สิงหำคม 2560  บริษทัฯ ไดย้กเลิกภำระค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีวงเงินสินเช่ือของบริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ำกดั (มหำชน) 

แลว้ทั้งจ  ำนวน

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 31  ธนัวาคม  2560  บริษทั  พีซีเอ็ม  คอนสตรัคชัน่  แมททีเรียล  จ  ากดั  บริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิก

เกินบญัชีจากธนาคาร 2 แห่ง วงเงิน รวม 40 ลา้นบาท ซ่ึงค  ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร ของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 17

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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5.  รำยกำรบญัชีกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 31  ธนัวาคม  2560 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัการซ้ือสินคา้จ านวน

เงิน 51.55 ลา้นบาท และ 57.92 ลา้นบาท  ตามล าดบั    ใหก้บั  บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล จ ากดั  บริษทัยอ่ย 

วงเงินรวม 100 ลา้นบาท ตามล าดบั

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 31  ธนัวาคม  2560  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการท าสญัญาค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บั

บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั บริษทัร่วม วงเงินจ านวน 314.09 ลา้นบาท

6.  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

เงินสด 180,000.00 215,000.00 0.00 0.00

เงินฝากระหวา่งทาง 9,400,000.00 0.00 9,400,000.00 0.00

เช็คถึงก าหนดช าระ 596,145.21 92,562.36 596,145.21 92,562.36

เงินฝากกระแสรายวนั 11,338,871.94 2,096,751.70 11,058,838.47 2,009,735.45

เงินฝากออมทรัพย ์ 371,057,859.16 359,202,462.72 255,382,712.79 131,545,295.75

เงินฝากประจ า 3 เดือน 70,988,509.30 87,496,352.21 70,988,509.30 87,496,352.21

รวม 463,561,385.61 449,103,128.99 347,426,205.77 221,143,945.77

            ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทั มีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์และเงินฝากประจ า 3 เดือน 

     อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 ถึง 1.65 ต่อปี 

7.  เงินลงทนุชัว่คราว 

            เงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

เงินฝากประจ า 4 - 12 เดือน 60,497,301.16 268,528,642.34 60,497,301.16 268,528,642.34

เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 1,453,927,752.86 1,300,506,957.99 503,287,006.33 1,300,506,957.99

รวม 1,514,425,054.02 1,569,035,600.33 563,784,307.49 1,569,035,600.33

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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7.  เงินลงทนุชัว่คราว (ต่อ)

            ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   บริษทัฯ  มีเงินฝากประจ ากบัธนาคาร ระยะเวลา 4  เดือน  ถึง 12 เดือน 

     ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 ถึง 1.80 ต่อปี

              เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ราคาทนุ/ ราคาทนุ/

ทนุตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทนุตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม

            เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้

               หน่วยลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหน้ี 1,451,492,129.11 1,453,927,752.86 1,288,057,050.97 1,300,506,957.99

               บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 2,435,623.75 0.00 12,449,907.02 0.00

รวม 1,453,927,752.86 1,453,927,752.86 1,300,506,957.99 1,300,506,957.99

( หน่วย : บาท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ราคาทนุ/ ราคาทนุ/

ทนุตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทนุตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม

            เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้

               หน่วยลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหน้ี 501,492,129.11 503,287,006.33 1,288,057,050.97 1,300,506,957.99

               บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 1,794,877.22 0.00 12,449,907.02 0.00

รวม 503,287,006.33 503,287,006.33 1,300,506,957.99 1,300,506,957.99

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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8.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

              ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

            ลูกหน้ีการคา้ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 255,327,410.25 279,052,051.61 210,854,348.54 233,161,044.91

เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระ

     อายรุะหวา่ง 1 - 90 วนั 111,695,234.01 180,699,902.42 87,542,106.38 108,251,966.04

     อายรุะหวา่ง 91 - 180 วนั 4,899,312.47 5,744,903.60 2,553,500.00 0.00

     อายรุะหวา่ง 181 - 360 วนั 329,461.86 776,886.15 0.00 0.00

     อายมุากกวา่ 360 วนั 18,017,218.15 17,907,600.67 15,317,892.94 15,317,892.94

รวม 390,268,636.74 484,181,344.45 316,267,847.86 356,730,903.89

            (หกั)  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (18,792,892.94) (18,362,855.60) (15,317,892.94) (15,317,892.94)

            รวมลูกหน้ีการคา้ 371,475,743.80 465,818,488.85 300,949,954.92 341,413,010.95

            ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

            ลูกหน้ีอ่ืน 2,301,899.66 4,923,404.24 1,939,719.10 4,963,573.68

            ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 19,164,854.42 25,590,621.38 15,435,609.09 22,823,939.09

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,101,891.73 3,745,142.06 2,095,705.71 3,835,484.73

ภาษีซ้ือตั้งพกั 8,296,355.31 10,527,757.41 8,165,175.95 10,286,039.91

            รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 30,865,001.12 44,786,925.09 27,636,209.85 41,909,037.41

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 402,340,744.92 510,605,413.94 328,586,164.77 383,322,048.36

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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9.  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ใหกู้ย้มืแก่บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั จ  านวน 100.00 ลา้นบาท 

  โดยผูกู้ไ้ดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งินอาวลัส่วนตวั  โดยกรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ครบก าหนดเม่ือทวงถาม  อตัราดอกเบ้ีย

  ร้อยละ  6.025  ต่อปี   (MLR ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน))โดยไม่มีหลกัประกนั

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2561  บริษทัฯ  ใหกู้ย้มืแก่บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั - บริษทัยอ่ย  จ  านวน  800.00  ลา้นบาท  โดยผูกู้ ้

  ไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งิน ครบก าหนดเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยไม่มีหลกัประกนั

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั - บริษทัยอ่ย  ใหกู้ย้มืแก่บริษทั พี แอนด ์พี 

  แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั - บริษทัร่วม  จ  านวน  14.35  ลา้นบาท  โดยผูกู้ไ้ดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งินครบก าหนดเม่ือทวงถาม  อตัราดอกเบ้ีย

  ร้อยละ   4.275   ต่อปี   โดยไม่มีหลกัประกนั

10. รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ

              รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

มูลค่างานตามสญัญา 6,502,895,233.97  3,476,929,354.44 

การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วน

      ของงานท่ีท าเสร็จ 4,672,773,590.03 1,519,541,491.99

(หกั)  มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ (4,466,994,547.98) (1,356,711,910.50)

รวม 205,779,042.05 162,829,581.49

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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11.  ท่ีดินและตน้ทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

              ท่ีดินและตน้ทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ท่ีดิน 197,725,000.00 197,725,000.00 0.00 0.00 

งานระหวา่งก่อสร้าง 214,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 197,939,000.00 197,725,000.00 0.00 0.00 

12. สินคา้คงเหลือ 

              สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินคา้ส าเร็จรูป 20,723,580.56 23,899,175.44         0.00 0.00 

วตัถุดิบ 15,343,002.43 10,633,335.55         0.00 0.00 

วสัดุก่อสร้าง 69,954,666.19 61,415,596.87 69,954,666.19 61,415,596.87 

วสัดุส้ินเปลือง 7,301,700.94 6,242,395.82           0.00 0.00 

รวม 113,322,950.12 102,190,503.68 69,954,666.19 61,415,596.87 

                 (หกั) ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการ

                 ลดมูลค่าวสัดุส้ินเปลือง (1,186,300.52) (1,186,300.52) 0.00 0.00 

                 รวมสินคา้คงเหลือ 112,136,649.60 101,004,203.16 69,954,666.19 61,415,596.87 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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13. เงินลงทุนในบริษทัร่วม

              เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

( หน่วย : บาท )

วิธีส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

               ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ 2561 2560 2561 2560 2561

บริษทั พี แอนด ์พี พฒันาอสงั-

     แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั หาริมทรัพย์

(ถือหุ้นทางออ้ม โดย เพ่ือขาย 49.00       49.00 93,743,474.20 94,982,365.33 0.00

บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง รวม 93,743,474.20 94,982,365.33 0.00

จ ากดั อตัราร้อยละ 49)

14. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

              เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

( หน่วย : บาท )

วิธีราคาทุน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

               ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ 2561 2560 2561 2560 2560

บริษทั พีซีเอ็ม ผลิต / ขาย

     คอนสตรัคชัน่ พ้ืนคอนกรีต

     แมททีเรียล จ ากดั อดัแรง 99.99       99.99        286,554,648.75       286,554,648.75        669,299.52 

บริษทั พรีบิลท์ ลงทุนใน

     โฮลด้ิง จ  ากดั บริษทัอ่ืน 100.00     100.00 499,999,985.00       499,999,985.00 0.00 

บริษทั อีส แอม อาร์ พฒันาอสงั-

     จ  ากดั หาริมทรัพย์

เพ่ือขาย 99.00       90.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 786,554,633.75 786,554,633.75    669,299.52 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )

0.00 

(ร้อยละ) เงินปันผล

2561

0.00 

0.00 

0.00 

สัดส่วนการลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

- 19 -

สัดส่วนการลงทุน งบการเงินรวม

(ร้อยละ) เงินปันผล



14. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ต่อ)

เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 36 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 

       180 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 20 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 200 ลา้นบาท โดยบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั ไดล้งทุน

       เพ่ิมทั้งจ  านวน ท าใหส่้วนไดเ้สียเพ่ิมจากร้อยละ 90.00 เป็นร้อยละ 99.00 

15. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม อตัราดอกเบ้ีย อายุ หมายเหตุ

รายการ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

พนัธบตัรรัฐบาล 

            บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั 1,100,000.00         1,100,000.00          3.99-5.50% 5 - 10 ปี ค  ้าประกนัการ

ใชก้ระแสไฟฟ้า

รวม 1,100,000.00         1,100,000.00          

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล  จ  ากดั - บริษทัยอ่ย มีพนัธบตัร

     รัฐบาล 3  ฉบบั ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 13 มีนาคม 2566

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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16. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

              ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

งบกำรเงินรวม (หน่วย : บำท)

1 มกรำคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขำ้ (ออก) 31 ธนัวำคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขำ้ (ออก) 31 มีนำคม  2561

รำคำทุน:-

     ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 195,151,050.77 0.00 0.00 0.00 195,151,050.77 0.00 0.00 0.00 195,151,050.77

     อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 102,813,256.45 0.00 0.00 0.00 102,813,256.45 0.00 0.00 120,954.34 102,934,210.79

     ส่วนปรับปรุง - อำคำร 5,806,103.32 0.00 0.00 (570,118.90) 5,235,984.42 0.00 0.00 0.00 5,235,984.42

     เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 30,111,678.04 3,303,184.20 (1,025,898.62) (2,577,455.07) 29,811,508.55 2,977,268.59 (1,413,438.63) 0.00 31,375,338.51

     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 294,516,888.12 8,572,111.31 (7,543,644.03) 379,980.01 295,925,335.41 2,575,591.38 (5,614,246.47) 0.00 292,886,680.32

     เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 20,173,259.20 1,317,304.15 (1,001,438.53) (2,400,069.95) 18,089,054.87 337,503.09 (95,372.00) 0.00 18,331,185.96

     ห้องตวัอยำ่ง 1,743,289.70 0.00 (104,068.00) (1,639,221.70) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ยำนพำหนะ 42,924,423.66 12,300.00 (149,070.60) (6,609,000.00) 36,178,653.06 0.00 (1,575,155.09) 0.00 34,603,497.97

     โครงป้ำยโฆษณำ 3,103,000.00 0.00 0.00 (3,103,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     อำคำรชัว่ครำวและสินทรัพยป์ระจ ำอ่ืน ๆ 22,833,288.12 159,309.00 (7,543,349.94) 1,453,751.77 16,902,998.95 0.00 (35,000.00) 0.00 16,867,998.95

     สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 178,370.95 2,789,619.82 0.00 (2,306,635.50) 661,355.27 5,238,575.10 0.00 (120,954.34) 5,778,976.03

รวม 719,354,608.33 16,153,828.48 (17,367,469.72) (17,371,769.34) 700,769,197.75 11,128,938.16 (8,733,212.19) 0.00 703,164,923.72

คำ่เส่ือมรำคำสะสม:-

     ส่วนปรับปรุง - ท่ีดิน 9,158,495.61 761,419.52 0.00 0.00 9,919,915.13 178,664.70 0.00 0.00 10,098,579.83

     อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 56,081,711.09 4,488,056.66 0.00 0.00 60,569,767.75 1,067,248.49 0.00 0.00 61,637,016.24

     ส่วนปรับปรุง - อำคำร 1,175,114.71 292,845.40 0.00 (192,418.41) 1,275,541.70 60,577.17 0.00 0.00 1,336,118.87

     เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 22,051,618.01 3,760,599.69 (880,074.22) (1,736,887.71) 23,195,255.77 936,636.03 (1,305,209.95) 0.00 22,826,681.85

     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 226,484,268.57 26,025,326.86 (6,195,029.54) (172,124.22) 246,142,441.67 4,586,184.32 (4,202,527.48) 0.00 246,526,098.51

     เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 13,832,605.69 2,341,298.30 (872,660.01) (1,162,902.79) 14,138,341.19 498,181.29 (87,141.95) 0.00 14,549,380.53

     ห้องตวัอยำ่ง 432,645.50 130,474.42 (46,599.57) (516,520.35) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ยำนพำหนะ 33,807,163.35 2,824,159.23 (149,068.60) (4,372,953.19) 32,109,300.79 413,462.76 (1,575,153.09) 0.00 30,947,610.46

    โครงป้ำยโฆษณำ 161,084.64 256,741.30 0.00 (417,825.94) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     อำคำรชัว่ครำวและสินทรัพยป์ระจ ำอ่ืน ๆ 20,420,017.23 764,212.89 (7,533,990.86) 0.00 13,650,239.26 235,123.75 (25,774.55) 0.00 13,859,588.46

รวม 383,604,724.40 41,645,134.27 (15,677,422.80) (8,571,632.61) 401,000,803.26 7,976,078.51 (7,195,807.02) 0.00 401,781,074.75

มูลคำ่สุทธิ 335,749,883.93 299,768,394.49 301,383,848.97

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )
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16. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (หน่วย : บำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกรำคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขำ้(ออก) 31 ธนัวำคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนำคม  2561
รำคำทุน:-
     ท่ีดิน 10,633,250.00 0.00 0.00 0.00 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00
     อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 12,368,511.92 0.00 0.00 0.00 12,368,511.92 0.00 0.00 12,368,511.92
     ส่วนปรับปรุง - อำคำร 5,235,984.42 0.00 0.00 0.00 5,235,984.42 0.00 0.00 5,235,984.42
     เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 27,644,539.97 3,178,422.20 (1,011,453.62) 0.00 29,811,508.55 2,977,268.59 (1,413,438.63) 31,375,338.51
     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 111,860,529.85 5,537,839.21 (6,340,943.07) 0.00 111,057,425.99 1,183,341.00 (3,987,629.58) 108,253,137.41
     เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 17,692,818.83 1,301,789.15 (905,553.11) 0.00 18,089,054.87 337,503.09 (95,372.00) 18,331,185.96
     ยำนพำหนะ 23,597,460.52 0.00 0.00 0.00 23,597,460.52 0.00 0.00 23,597,460.52
     อำคำรชัว่ครำว 12,223,978.28 39,000.00 (7,532,424.94) 1,453,751.77 6,184,305.11 0.00 0.00 6,184,305.11
     สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 0.00 1,453,751.77 0.00 (1,453,751.77) 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 221,257,073.79 11,510,802.33 (15,790,374.74) 0.00 216,977,501.38 4,498,112.68 (5,496,440.21) 215,979,173.85
คำ่เส่ือมรำคำสะสม:-
     อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 6,799,623.03 618,425.49 0.00 0.00 7,418,048.52 152,488.48 0.00 7,570,537.00
     ส่วนปรับปรุง - อำคำร 1,029,867.62 245,674.08 0.00 0.00 1,275,541.70 60,577.17 0.00 1,336,118.87
     เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 20,485,360.15 3,575,528.84 (865,633.22) 0.00 23,195,255.77 936,636.03 (1,305,209.95) 22,826,681.85
     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 84,434,216.95 15,290,480.07 (4,993,777.07) 0.00 94,730,919.95 2,186,699.60 (2,703,079.33) 94,214,540.22
     เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 12,767,951.44 2,175,415.33 (805,025.58) 0.00 14,138,341.19 498,181.29 (87,141.95) 14,549,380.53
     ยำนพำหนะ 20,716,779.72 875,560.28 0.00 0.00 21,592,340.00 165,593.14 0.00 21,757,933.14
     อำคำรชัว่ครำว 11,147,588.19 410,392.20 (7,523,066.86) 0.00 4,034,913.53 148,406.68 0.00 4,183,320.21

รวม 157,381,387.10 23,191,476.29 (14,187,502.73) 0.00 166,385,360.66 4,148,582.39 (4,095,431.23) 166,438,511.82
มูลคำ่สุทธิ 63,875,686.69 50,592,140.72           49,540,662.03

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )



17. เงินฝากสถาบนัการเงิน - มีภาระผกูพนั

               ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ  มีเงินฝากประจ าธนาคาร 6 แห่ง  ใชเ้ป็นหลกัประกนัให้

      ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั  ค  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี  ตามหมายเหตุ 5, 20  และ  33.1

18. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

               สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

คา่โปรแกรม คา่โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

       ราคาทุน :

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 21,931,395.55 12,987,618.84 

ซ้ือเพ่ิม 168,000.00 147,000.00 

โอนออก (1,465,142.30) 0.00 

จ าหน่าย (628,520.02) 0.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 20,005,733.23 13,134,618.84 

ซ้ือเพ่ิม 356,200.00 356,200.00 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 20,361,933.23 13,490,818.84 

       ค่าตดัจ าหน่ายสะสม :

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (13,901,350.08) (8,991,032.49)

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,759,742.13) (1,292,132.82)

โอนออก 779,941.66 0.00 

จ าหน่าย 628,517.02 0.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (14,252,633.53) (10,283,165.31)

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (418,077.60) (315,646.14)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 (14,670,711.13) (10,598,811.45)

       มูลค่าสุทธิตามบญัชี :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 5,753,099.70 2,851,453.53 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 5,691,222.10 2,892,007.39 

       ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 440,699.29 337,290.16 

       ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 418,077.60 315,646.14 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                            (                                                                                                                        )
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19. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้

      รอกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี
( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
     ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 3,835,767.61 3,749,760.14 3,063,578.59 3,063,578.60
     งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 426,849.32 0.00 0.00 0.00
     ค่ำเผ่ือกำรขอคืนเงินประกนัผลงำน 1,252,623.88 1,489,883.98 1,252,623.88 1,252,623.88
     ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนส ำหรับ
           ผลประโยชนพ์นกังำน 8,035,599.11 7,759,281.60 5,645,277.25 5,415,872.20
     ประมำณกำรหน้ีสิน 74,897,743.14 76,002,359.14 74,897,743.14 75,712,817.14
     อ่ืนๆ (158,555.62) (2,447,027.71) (358,975.44) (2,489,981.41)

รวม 88,290,027.44 86,554,257.15 84,500,247.42 82,954,910.41

20. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร 5 แห่ง วงเงินรวม 115 ลา้นบาท  

      ซ่ึงค  ้าประกนั โดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ  17
21. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

เจา้หน้ีการคา้ 421,119,838.05 362,840,669.95 411,846,883.48 357,187,129.19
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน
     ตน้ทนุค่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ 95,936,284.04 132,350,687.55 101,380,229.83 142,004,408.95
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 433,521,529.39 480,218,633.35 426,959,818.49 462,777,097.64
     อ่ืน ๆ 49,614,284.34 29,864,585.68 22,508,884.06 14,657,902.87

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 579,072,097.77 642,433,906.58 550,848,932.38 619,439,409.46
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,000,191,935.82 1,005,274,576.53 962,695,815.86 976,626,538.65

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )
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22. เงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง

   เงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

( หน่วย : บาท )

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

มูลค่างานตามสญัญา 8,995,147,239.73 8,680,174,676.72

มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ 3,701,098,710.83 5,790,236,053.06

(หกั)  การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ (3,312,960,206.02) (5,212,647,494.76)

รวม 388,138,504.81 577,588,558.30

23. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน

กลุ่มบริษทั   มีภาระผกูพนัเก่ียวกนัผลประโยชน ์ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในการให้

ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน และผลประโยชนจ์ากการใหบ้ริการระยะยาว

โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ มีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ไดแ้ก่ ความเส่ียงของ

ช่วงชีวิต  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  และความเส่ียงตลาด(เงินทนุ)

            ภำระผกูพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัต่อไปน้ี

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั 40,177,995.53 38,796,408.00 28,226,386.25 27,079,361.00

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



23. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)
            การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
      ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
            ณ วนัตน้ปี/งวด 38,796,408.00 48,904,360.00 27,079,361.00      27,701,031.00      
      ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 1,668,087.53        6,551,488.75         1,147,025.25        4,407,163.00        
      จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (286,500.00) (10,058,402.00) 0.00 (5,028,833.00)
      ยกเลิกส่วนงาน 0.00 (6,601,038.75) 0.00 0.00 
      ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
            ณ วนัส้ินปี/งวด 40,177,995.53 38,796,408.00 28,226,386.25 27,079,361.00 

            คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ เป็นส่วนหน่ึงของคา่ใชจ่้ายบริหารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,356,115.46        1,293,098.55         955,450.50           931,176.00           
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 311,972.07           283,553.65            191,574.75           170,614.75           

รวม 1,668,087.53 1,576,652.20 1,147,025.25 1,101,790.75 

            ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
( ร้อยละ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราคิดลด 2.80 2.80
อตัราเงินเฟ้อ 3.00 3.00
อตัราการข้ึนเงินเดือนตามช่วงอายพุนกังานรายเดือน

ส าหรับช่วงอายไุม่เกิน 30 ปี 7.50 7.50
ส าหรับช่วงอายไุม่เกิน 30-40 ปี 6.50 6.50
ส าหรับอาย ุ40 ปีข้ึนไป 3.00 5.50

อตัราการข้ึนเงินเดือนตามช่วงอายพุนกังานรายวนั 3.00 N/A
อตัราการหมุนเวียนพนกังานรายเดือน 0 - 25 0 - 25
อตัราการหมุนเวียนพนกังานรายวนั 0 - 45 N/A
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไป และจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2551 ("TMO08")

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
                    (                                                                                                                        )
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23. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว

กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปไดอ้ยำ่ง

       สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรำยงำนโดยถือว่ำขอ้สมมติฐำนอ่ืนๆคงท่ี จะมีผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวด้งัต่อไปน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

อตัรำคิดลด

   - เพ่ิมข้ึน(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (3,715,059.00) (3,584,389.00) (2,639,341.00) (2,488,492.00)

   - ลดลง(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 4,179,961.00 4,050,225.00 2,994,088.00 2,839,016.00

กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน

   - เพ่ิมข้ึน(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 5,591,388.00 4,836,480.00 3,866,087.00 3,312,841.00

   - ลดลง(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (4,983,025.00) (4,317,830.00) (3,412,511.00) (2,927,765.00)

อตัรำกำรหมุนของพนกังำน

   - เพ่ิมข้ึน(เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (6,090,822.00) (5,325,476.00) (4,510,972.00) (3,909,447.00)

   - ลดลง(เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 7,668,547.00 6,691,949.00 5,772,499.00 4,992,724.00

24. ทุนส ารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน  จ  ากดั  พ.ศ.  2535  ซ่ึงก าหนดให้มีการจดัสรรก าไรอยา่งนอ้ยร้อยละ  5  ของก าไรสุทธิ

      หกัขาดทุนสะสม (ถา้มี) เป็นทุนส ารองจนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีไม่อาจ

      น าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

25. เงินปันผลจ่าย

             ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2560 มีมติให้จ่ำย

       เงินปันผลระหว่ำงกำล  ส ำหรับปี 2559  ในอตัรำหุ้นละ 1.00 บำท  ต่อหุ้น  โดยจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำ 1.00 บำท ต่อหุ้น  โดยไดจ่้ำย

       เม่ือวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ ์2560

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                        )
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26. รายไดอ่ื้น

               รายไดอ่ื้นส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

     ดอกเบ้ียรับ 2,863,456.08 2,175,703.98 4,572,348.95 5,008,624.59

     ก  าไรจากการขายทรัพยสิ์น 331,659.81 64,745.41 178.41 3,998.75

     ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่หลกัทรัพย์ 3,420,794.87 2,785,136.52 2,780,048.34 2,785,136.52

     อ่ืน ๆ 3,396,019.41 555,475.88 1,752,995.48 642,613.75

รวม 10,011,930.17 5,581,061.79 9,105,571.18 8,440,373.61

27. คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะคา่ใชจ่้าย 

               คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะของคา่ใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

          การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 

                และงานระหว่างท า 3,175,594.88 4,664,010.20 0.00 0.00

          สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 13,638,356.76 29,453,577.59 0.00 0.00

          คา่วสัดุก่อสร้างใชไ้ปและคา่จา้ง

                ผูรั้บเหมาช่วง 678,622,528.71 524,421,963.25 678,622,528.71 524,421,963.25

          วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 51,183,711.50 40,653,843.43 0.00 0.00

          คา่เช่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ 24,951,417.64 24,274,685.87 24,951,417.64 24,274,685.87

          คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 224,289,035.09 210,187,119.91 204,156,038.25 189,324,917.28

          คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 6,911,439.90 6,482,847.90 4,431,420.00 4,098,318.00

          คา่ตอบแทนกรรมการ 488,070.00 443,550.00 488,070.00 443,550.00

          คา่เส่ือมราคา 7,976,078.51 10,439,432.91 4,148,582.39 6,071,560.17

          คา่ตดัจ าหน่าย 418,077.60 440,709.68 315,646.14 337,290.16

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                        )
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28. สญัญางานระหว่างก่อสร้าง

               ขอ้มูลเก่ียวกบัสญัญางานระหว่างก่อสร้างท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ย

      ก  าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 15,274,470,707.27 14,185,951,634.06 15,274,470,707.27 14,185,951,634.06

จ านวนเงินทั้งส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้อง

      จากผูจ้า้งส าหรับงานก่อสร้างซ่ึงเป็น

      สินทรัพย์ 1,078,877,598.86 1,033,439,243.03 1,078,877,598.86 1,033,439,243.03

29. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

               กลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร์ พูล ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ ตามพระราชบญัญติั

      กองทุนส ารองเล้ียงชีพ   พ.ศ.  2530   ภายใตก้ารจดัการของบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย  จ  ากดั  (มหาชน)   เป็นผูจ้ดัการ

      กองทุนฯ  ซ่ึงตามระเบียบของกองทุนฯ  พนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน  ในอตัราร้อยละ 2 ของคา่จา้ง  กลุ่มบริษทั จ่ายสมทบ

      ในอตัราร้อยละ 2 โดยมีเง่ือนไขตามอายงุานและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตามเง่ือนไข เม่ือสมาชิกนั้น ๆ  ครบเกษียณ ตาย หรือ

      ลาออกจากการเป็นสมาชิก

               กลุ่มบริษทั บนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นคา่ใชจ่้าย  ส าหรับงวด 3 เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2561  และ 2560 ดงัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

       เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,367,396.02        1,295,735.18         1,103,246.00        1,009,090.00        

30. คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

              คา่ตอบแทนกรรมการน้ี  เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริษทั  ตามมาตรา 90  ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 

      จ  ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการ ในฐานะผูบ้ริหาร

              กลุ่มบริษทั มีคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน  คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ตามนิยามในประกาศของ

      ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  อนัไดแ้ก่   ผูจ้ดัการ   หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจาก

      ผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผูด้  ารงต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารรายท่ี 4 ทุกราย 

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                        )
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31. การเสนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน

        ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทั ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน

31.1  บริษทัฯ บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั บริษทัยอ่ย   ด าเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกัคือการรับเหมาก่อสร้าง  การขายพ้ืนคอนกรีตอดัแรง และบริษทั พรีบิลท ์ โฮลด้ิง จ  ากดั  บริษทัยอ่ย ด าเนินธุรกิจการลงทุนในกิจการอ่ืน  ขอ้มลูทางการเงิน จ าแนกตามส่วนงาน 

        ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

( หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

        รายไดจ้ากการก่อสร้าง และขาย 1,117,705,941.72 893,811,000.32 111,719,731.15 99,991,274.83 0.00 0.00 0.00 0.00 (13,694,718.26) (30,912,094.30) 1,215,730,954.61 962,890,180.85

        ตน้ทุนการก่อสร้าง และขาย (909,600,834.88) (719,614,062.95) (94,376,366.08) (85,583,343.81) 0.00 0.00 0.00 0.00 13,694,718.26 30,841,209.01 (990,282,482.70) (774,356,197.75)

        ก  าไรขั้นตน้ 208,105,106.84 174,196,937.37 17,343,365.07 14,407,931.02 0.00 0.00 0.00 0.00 225,448,471.91 188,533,983.10

        รายไดอ่ื้น 9,105,571.18 8,440,373.61 2,078,865.55 299,731.74 2,578,445.12 0.00 640,746.53 0.00 (4,391,698.21) (3,159,043.56) 10,011,930.17 5,581,061.79

        ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.00 0.00 (2,171,711.25) (1,762,430.24) 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,171,711.25) (1,762,430.24)

        ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (43,160,727.81) (47,621,166.02) (11,187,915.32) (11,167,443.27) (58,703.46) 0.00 (317,537.80) 0.00 348,358.44 310,771.32 (54,376,525.95) (58,477,837.97)

        ค่าตอบแทนกรรมการ (488,070.00) (443,550.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (488,070.00) (443,550.00)

        หน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 0.00 (430,037.34) (298,200.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (430,037.34) (298,200.00)

        ตน้ทุนทางการเงิน (6,173.66) 0.00 (3.09) 0.00 (1,928,767.12) 0.00 (2,134,246.58) 0.00 4,063,013.70 (6,176.75) 0.00

        ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,238,891.13) (1,238,891.13) 0.00

รวมค่าใชจ่้าย (43,654,971.47) (48,064,716.02) (13,789,667.00) (13,228,073.51) (1,987,470.58) 0.00 (2,451,784.38) 0.00 (58,711,412.42) (60,982,018.21)

        ก  าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 173,555,706.55 134,572,594.96 5,632,563.62 1,479,589.25 590,974.54 0.00 (1,811,037.85) 0.00 176,748,989.66 133,133,026.68

        (ค่าใชจ่้าย)รายได ้ภาษีเงินได้ (31,430,668.19) (26,562,927.46) (1,328,910.53) (256,301.45) (119,394.90) 0.00 359,802.01 0.00 (32,519,171.61) (26,819,228.91)

        ก  าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 142,125,038.36 108,009,667.50 4,303,653.09 1,223,287.80 471,579.64 0.00 (1,451,235.84) 0.00 144,229,818.05 106,313,797.77

31.2  ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมไ่ดน้ าเสนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน เน่ืองจากบริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดงันั้นจึงไมไ่ดแ้สดงขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงานในงบการเงินน้ี 

31.3  ขอ้มลูเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

        ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 3 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 650.50 ลา้นบาท และ 613.31 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง

(ลงช่ือ) …….........................…………………...………………………………............…………………… กรรมการตามอ านาจ
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ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ส่วนงานขายพ้ืนคอนกรีต ส่วนงานลงทุนในกิจการอ่ืน รายการตดับญัชี รวมส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย์



32. ภำษีเงินได้
      32.1  คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ภำษีเงินไดปั้จจุบนั:

ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 34,254,941.90 23,607,957.33 32,976,005.20 23,212,883.59
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผล
    แตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำร
         ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,735,770.29) 3,211,271.58 (1,545,337.01) 3,350,043.87

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น   
     งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 32,519,171.61 26,819,228.91 31,430,668.19 26,562,927.46

      32.2  รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้ส ำหรับงวด 3 เดือน
               ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้ 176,748,989.66    133,133,026.68 173,555,706.55 134,572,594.96

อตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 20 20 20
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้
     คูณอตัรำภำษี 35,349,797.93 26,626,605.34 34,711,141.31 26,914,518.99
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ :
     คำ่ใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหักภำษี
            และรำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (1,094,856.03) (2,685,174.61) (1,735,136.11) (3,701,635.40)
     ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำร
            เกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ
            กำรกลบัรำยกำร (1,735,770.29) 2,877,798.18 (1,545,337.01) 3,350,043.87

รวม (2,830,626.32) 192,623.57 (3,280,473.12) (351,591.53)
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น
     งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 32,519,171.61 26,819,228.91 31,430,668.19 26,562,927.46
อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 18 20 18 20 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
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33. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน

      33.1  ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม 2561  และ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออก

                หนงัสือค ้าประกนั ให้กบับริษทัอ่ืน   เพ่ือค  ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญาก่อสร้างและการจ่ายช าระหน้ีวงเงินรวม   

                4,508.41  ลา้นบาท ใชไ้ปจ านวน  790.54  ลา้นบาท  และ 785.36 ลา้นบาท   ตามล าดบั  ภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

                ค  ้าประกนัโดยการจ าน า เงินฝากประจ า ตามหมายเหตุ 17

      33.2  ณ  วนัท่ี  31  มีนำคม 2561  และ  วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2560   บริษทัฯ  มีภำระผกูพนัจำกกำรออกเช็คเพ่ือเป็นประกนั

                เงินรับล่วงหน้ำตำมสญัญำก่อสร้ำง    กำรปฏิบติัตำมสญัญำก่อสร้ำง    และเงินประกนัผลงำน  จ  ำนวน   560.08  ลำ้นบำท  

                และ  522.19 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั 
      33.3  เม่ือวนัท่ี   4  กรกฎาคม  2555  บริษทัฯ  ไดย้ื่นฟ้องผูว้่าจา้งรายหน่ึงฐานความผิด  ผิดสญัญาจา้งเหมาก่อสร้าง  จ  านวน

               ทุนทรัพย ์  61,356,795.83  บาท  ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใตแ้ละบริษทัดงักล่าว     ไดป้ฏิเสธและยื่นฟ้องแยง้ดว้ย  จ  านวน

               ทุนทรัพย ์ 67,628,075.00 บาท คดียงัอยูใ่นขั้นตอนพิจารณาของศาลฎีกา

34. เคร่ืองมือทางการเงิน

      34.1  นโยบายการบญัชี

               รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั    วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้การวดัมูลคา่   และคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั

      สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4

      34.2  ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ

               กลุ่มบริษทั   มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีของกิจการ   อยา่งไรกต็าม   หากมีลูกหน้ีท่ีกลุ่มบริษทั

      คาดว่าอาจจะมีปัญหาดา้นการช าระเงิน     ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบนัทึกคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญให้เพียงพอกบัโอกาส

      ท่ีจะเกิดความสูญเสียดงักล่าว

      34.3  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

              ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา  เกิดจากการท่ีคูส่ญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญา  ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหาย

      แก่กิจการ กลุ่มบริษทั  มีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกคา้เรียกเกบ็เงินล่วงหน้าก่อน

      เร่ิมด าเนินงานและเรียกเกบ็เงินตามผลงานท่ีท าเสร็จ   ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามบญัชี

      ของสินทรัพยห์ลงัหักคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  ถือเป็นมูลคา่สูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

     34.4  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย

              ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย      เกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนไป      ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กลุ่มบริษทั

     ในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ  ๆ  ไป   กลุ่มบริษทั ไม่มีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย   เน่ืองจากไม่มีรายการกูย้ืมเงิน

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )

 - 32 -



34. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

     34.5  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

              กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากไม่มีรายการลูกหน้ีและเจา้หน้ีเป็นสกลุเงิน

     ตราต่างประเทศ

     34.6  ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

              สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย  เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่คราว 

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และ

     เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะยาว

              ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลคา่ใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม นอกจากน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่ากลุ่มบริษทั 

     ไม่มีความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีนยัส าคญั
35. การบริหารจดัการทุน

              วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทำงกำรเงิน  คือ   กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง

       และกำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม

              ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 31 ธนัวำคม 2560   มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.88 1.03 0.90 1.07

36. การด าเนินงานท่ียกเลิก

              รำยกำรท่ีรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 ของกำรด ำเนินงำน

       ท่ียกเลิกแสดงไดด้งัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ส่วนงานท่ียกเลิก

รายได้

    รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 0.00 345,146,076.62 0.00 0.00

    รายไดจ้ากการบริการ 0.00 1,921,247.65 0.00 0.00

    รายไดอ่ื้น 0.00 646,608.35 0.00 0.00

    เงินปันผลรับ 0.00 0.00 0.00 299,999,998.00

        รวมรายได้ 0.00 347,713,932.62 0.00 299,999,998.00

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
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36. การด าเนินงานท่ียกเลิก (ต่อ)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

คา่ใชจ่้าย

    ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 0.00 190,215,068.91 0.00 0.00

    ตน้ทุนบริการ 0.00 1,236,218.00 0.00 0.00

    คา่ใชจ่้ายในการขาย 0.00 21,703,811.32 0.00 0.00

    คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 0.00 9,928,550.20 0.00 0.00

    ตน้ทุนทางการเงิน 0.00 160,535.34 0.00 0.00

        รวมคา่ใชจ่้าย 0.00 223,244,183.77 0.00 0.00

    ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 0.00 124,469,748.85 0.00 299,999,998.00

    คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 (18,912,561.72) 0.00 0.00
    ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.00 105,557,187.13 0.00 299,999,998.00

    ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

    ก  าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.000 0.342 0.000 0.972

               กระแสเงินสดส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 ของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกแสดงไดด้งัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 0.00 213,753,041.67 0.00 0.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 0.00 (108,899.90) 0.00 299,999,998.00 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 0.00 (28,714,199.00) 0.00 0.00 
เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 0.00 184,929,942.77 0.00 299,999,998.00 

37. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน

               ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  ประจ าปี 2561  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  มีมติอนุมติัให้จ่ายเงิน

      ปันผลโดยจดัสรรจากผลการด าเนินงาน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท โดยจ่ายเป็นเงินปันผล

      ไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 หุ้นละ 1 บาท คงเหลือจ่ายเพ่ิมอีกหุ้นละ 0.80 บาท โดยจะจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561
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38. กำรวดัมูลคำ่ยติุธรรม

               กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ี

       เก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรม  ยกเวน้   ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำ

       เสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้ กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้นกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพย์

       และหน้ีสินดงักล่ำวแทน
       ล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรม

               ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมขำ้งตน้มำใช ้กิจกำรตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์

       หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลคำ่ยติุธรรมให้มำกท่ีสุด โดยให้ค  ำนิยำมของล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรมท่ีแตกต่ำงกนั ดงัน้ี

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยำ่งเดียวกนั และกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลคำ่ได้
 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1
 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น

               ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรม

       ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะดงัน้ี

(หน่วย: บำท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

งบกำรเงินรวม

       สินทรัพยท่ี์วดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรม

             เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ :

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 0.00 1,453,927,752.86 0.00 1,453,927,752.86

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

       สินทรัพยท่ี์วดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรม

             เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ :

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 0.00 503,287,006.33 0.00 503,287,006.33

               ในระหว่ำงงวด ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรม

39. การอนุมติังบการเงิน

               งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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